
A DEBRECENI BAPTISTA GYÜLEKEZET PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA A
GYÜLEKEZETI-ÉS KÓRUSÉNEKLÉS GYAKORLATÁNAK MEGÚJÍTÁSÁRA

SZOLGÁLÓ MŰVEK MEGALKOTÁSÁRA AZ ALÁBBIAK SZERINT:

A PÁLYÁZAT KIÍRÁSÁNAK HÁTTERE:

A Debreceni  Baptista  Gyülekezet  éneklő  gyülekezet.  Liturgiájában  zenei  és  ének  szolgálatok  gazdag
választéka jelenik meg. A Gyülekezet vallja, hogy a közös éneklés a közösség formálásában olyan szerepet
tölt  be,  amelyet  más  szolgálat  nem tud átvenni.  Az idő  próbáját  kiállt  „régi  énekeink”  fontos  teológiai
ismereteket „sulykolnak” az éneklőbe, miközben közösségi lelki élményt nyújtanak.

A kórus éneklés nagy nevelőiskolája annak, hogy miképpen lehet – kell – csoportban szolgálni úgy, hogy
közben egymásra figyelünk. Hozzátesszük a magunkét, miközben a másik is érvényesül. Csak így szólalhat
meg a harmónia.

Valljuk,  hogy az éneklés  és  a zenei  szolgálat  alkalmas a  hallgató lelkiállapotának formálására is.  Ez a
pozitív  hatás  megtörténhet  az  idők próbáját  kiállt,  régi  énekeink  által,  melyek  hangzásvilága  sokaknak
ismeretlen, és éppen ezért újszerű. De a mai, populáris, ugyanakkor színvonalas zenei művek is, amennyiben
énekelhetőek, és teológiailag helytállóak, formálhatják lelkületükkel a hallgatót. 

Valljuk, hogy a zenei stílusnál fontosabb az énekelhetőség dallami és prozódiai szempontból egyaránt, s a
teológiai tisztaság, vagyis az a hatás, amelyet az énekek kifejthetnek az éneklőre és hallgatóra.
Úgy gondoljuk, hogy a Gyülekezet ének repertoárja – közös énekeket és kórusműveket beleértve – akkor
teljes, ha magában foglalja a régiek mellett azok újszerű feldolgozását, és napjaink stílusait is. A stílusok, az
éneklés, a zenei gyakorlat összekötő erővé kell, hogy váljon, s nem potenciális törésvonallá.

A Debreceni Baptista Gyülekezet három kategóriában ír ki pályázatot: 

1. Közös, gyülekezeti éneklésre alkalmas énekek írása.

Követelmény: 

 teológiai tisztaság a szövegben
 legyen alkalmas gyülekezeti közös éneklésre.
 elvárt terjedelem: 2-4 versszak 

2. Olyan előadási darabok (énekek, zeneművek) írása, melyet kisebb csoportok, együttesek (kórusok,
zenekarok, alkalmi zenei együttesek, szólisták) szólaltatnak meg. 

Követelmény:

 Csak  hangszeres  mű  esetén  az  alapdallam  közösségünk  által  ismert  énekdallam
feldolgozása  legyen,  mely  megtalálható  a  Magyarországi  Baptista  Egyház  vagy  a
Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetsége hivatalos kiadványaiban. Az előadói
apparátust  tekintve  a  mű  ne  haladja  meg  egy  kamarazenekar  lehetőségeit.  (néhány
hangszer,  és  max.  6  perc,  hogy  a  gyülekezeti  előadhatóság  feltételeinek  megfeleljen.)
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Nehézségi  foka  feleljen  meg  a  gyülekezeteinkben  általában  szolgáló  zenei  együttesek
felkészültségének.

 Szöveges  mű  esetén  a  dallam  ismertséggel  kapcsolatos  megkötés  nincs.  Lehet  saját
szerzemény, vagy feldolgozás. A szöveggel kapcsolatosan fontos a teológiai tisztaság. A
max. 6 perces időtartam itt is követelmény. 

3. Már meglévő - de magyar szöveggel még nem ellátott – énekfeldolgozások fordítása magyar 
nyelvre. A műveket a pályázat kiírója jelöli ki, amelyek megtalálható 
a http://www.dbgy.hu/hirek/111-palyazati-felhivas oldalon. A listából legalább három kórusművet le 
kell fordítani. A pályázónak a letöltött kottába kell a szöveget beírni, és azt a kiírónak elküldeni!

Követelmény:

 A szövegfordítás  feleljen  meg  a  magyar  nyelv  szabályainak,  legyen  érthető,  világos,  a
dallamhoz illeszkedő

 A lehetőségekhez képest az eredeti szöveget minél pontosabban közvetítse.

Díjazás: 

A bíráló bizottság a fenti három kategóriában hirdet első, második, és harmadik helyezettet. 

1. kategória: legjobb „közös” ének
a. 50 000 Ft
b. 40 000 Ft
c. 30 000 Ft

2. kategória: legjobb új zenemű, vagy kórusmű 
a. 50 000 Ft
b. 40 000 Ft
c. 30 000 Ft

A bíráló bizottság saját hatáskörben dönthet úgy, hogy ebben a kategóriában két első helyet oszt ki, egyet az 
énekes egyet pedig a hangszeres műnek. 

3. Kategória: legjobb szövegfordítás 
a. 50 000 Ft
b. 40 000 Ft
c. 30 000 Ft

A kategóriákban nem díjazott - de színvonalas – munkákat a bíráló bizottság különdíjban részesítheti. 

A kiíró  célja,  hogy új  művekkel  gazdagodjon a  közösség.  Ezért  az  1-es  és  2-es  kategóriában kérjük  a
pályázókat, csak olyan művekkel pályázzanak, amelyek még nem kerültek semmilyen módon publikálásra. 

A pályázók  hozzájárulnak  ahhoz,  hogy  a  világ  magyar  baptista  gyülekezetei  térítésmentesen,  korlátlan
jogokkal használhassák a műveket és fordításokat istentiszteleteiken, a baptista gyülekezetek rendezvényein,
és más események alkalmával.  Továbbá hozzájárulnak ahhoz, hogy a Magyarországi Baptista Egyház, a
Romániai  Magyar  Baptista  Gyülekezetek  Szövetsége,  ill.  a  magyar  nyelvű  baptista  gyülekezetek
kiadványaikban, és az interneten közzétehessék a műveket. Minden más szerzői jog a pályázót illeti. 
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A bíráló bizottság tagjait a kiíró kéri fel. 

A pályázatot postai  úton várja a kiíró.  A verseny anonim, a jelentkezés során csak egy jelige megadása
szükséges, így kerülnek a pályázatok a bíráló bizottság elé. 

A  pályamunkákat  digitális  formában  (pdf,  word,  muse  score)  is  várjuk,  kérjük  feltölteni  a
a http://dev.greymatter.hu/dbgy_palyazat/ címre.

A pályázatok beküldési határideje: 2016. augusztus 31. (postai bélyegző dátuma) A 2016. szeptember
10-e 24.00 óra után beérkező pályázatokat a kiíró nem tudja figyelembe venni. 

Szakmai kérdésekben a pályázat szakmai koordinátorával – Garai Zsolttal – lehet konzultálni. E-mail cím:
garzso2003@yahoo.com

A pályamunkákat a pályázat szervező koordinátorának kell elküldeni a következő címre: Fodor István 4225
Debrecen, Alkotás u. 32.

A szervezéssel kapcsolatos kérdéseket Dr. Karancsi Jánosné szervező koordinátornak lehet feltenni. Tsz: +36
20 886 2838 E-mail: erakara@gmail.com

A borítékon tüntessék fel: “Zenei pályázat az ……………….… kategóriában”

A műveket egy megfelelő méretű borítékban kérjük postázni, amely a pályázó alkotása mellett tartalmazzon
egy lezárt, jeligével megjelölt borítékot is. Ebben a lezárt borítékban legyenek a pályázó személyes adatai.
(Név, cím, születési év, anyja neve, telefonszám, e-mail.)

A felhívás letölthető a   http://www.dbgy.hu/hirek/111-palyazati-felhivas   címen.

Eredményhirdetés: 2015. október.

Zsolt 148,13

'”Dicsérjétek az ÚR nevét, mert egyedül az ő neve fenséges. Dicsősége kihat az égre és a földre!”

Debrecen. 2016. március 5.

A kiíró gyülekezet képviseletében:

                                                                                   Pető Albert lelkipásztor
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